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1. Identificació de l’obra 
 
1.1 Àmbit territorial d’afectació i duració de l’obra. 
 

• El àmbit territorial afectat serà el corresponent al Districte Municipal de Gràcia 
• L'afectació és al carrer Torrent de l’Olla i Travessera de Gràcia.        
• La data d'inici serà el 2/7/2019 i la data final serà el 25/8/2019. 

 
1.2 Objectiu de l’obra 
 

• Millora de la instal·lació semafòrica de la cruïlla. 
 
1.3 Data d’aprovació al Comitè d’Obres i Mobilitat 
 

- Aprovada al Comitè d’Obres i Mobilitat de data  19  de  juny  de  2019.  
 
1.4 Fitxa de l’obra 
 

PROMOTOR (Propietat): Ajuntament de Barcelona 
DIRECCIÓ d’OBRA (Empresa): UTE Manteniment SRT Barcelona 
Adreça:                                                       CIF:  
Director d’Obra (Direcció Técnica):  
Nom i Cognom: Jordi Call 
Telèfon: 636722988                                   mail: jordi.call@ingenieros-im3.com 

 
EMPRESA CONSTRUCTORA (Contractista):  
KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION S.A.U. 
Adreça: Carrer Josep Pla núm. 2  Edifici B3 4ª                                                   CIF: A78107349 
Cap d’Obra 
Nom i Cognom: Carlos Tost 
Telèfon:  690755840                                  mail: carlos.tost@kapsch.net 
Cap de Producció 
Nom i Cognom: 
Telèfon:                                                      mail: 

 
Coordinador de Seguretat i Salut 
Nom i Cognom: Ivan Darnés 
Telèfon:  669735207                                 mail: 

 
Altres 
Càrrec: Responsable 
Nom i Cognom: Pere Malgrat Bregolat 
Telèfon: 932914077                                   mail: p.malgrat@bcn.cat 
 

1.5 Annexos: 
 

Annex 1. Acta del Comitè d’Obres i Mobilitat. 
 

CODI SICOI: 06-2019-G0028 

 
 
 



2. Fases d’execució de l’obra 
 

2.1 Fases en que es realitza l’obra.  Dates d’inici i final. Àmbit territorial de 
cadascuna 

 
1a fase. 
 
Fase única:  Data d’inici: 02/07/2019            Data final:  03/07/2019 
Tram afectat: Carrer Torrent de l’Olla amb Travessera de Gràcia (Voreres) 
 
 
2a fase. 
 
1a Subfase:  Data d’inici: 27/07/2019            Data final:  27/07/2019 
Tram afectat: Costat Llobregat de la Travessera de Gràcia amb Carrer Torrent de l’Olla 
(Execució rasa) 
 
2a Subase:  Data d’inici: 25/08/2019            Data final:  25/08/2019 
Tram afectat: Costat Llobregat de la Travessera de Gràcia amb Carrer Torrent de l’Olla 
(Reposició amb aglomerat) 
 

 
3a fase. 
 
1a Subfase:  Data d’inici: 28/07/2019            Data final:  28/07/2019 
Tram afectat: Costat muntanya del carrer Torrent de l’Olla amb Travessera de Gràcia 
(Execució rasa) 

 
2a Subase:  Data d’inici: 25/08/2019            Data final:  25/08/2019 
Tram afectat: Costat muntanya del carrer Torrent de l’Olla amb Travessera de Gràcia 
(Reposició amb aglomerat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. Execució de l’obra 
 

3. 1. Fase 1 - Mandrinat 
 

 
3. 1.1 Descripció i horari dels treballs. 

  
• Els treballs a realitzar seran els següents:  

 
Obertura de càmeres en vorera, sense afectació a calçada, per fer la 
comprovació de l’estat de la instal·lació i del cablejat semafòric de la cruïlla del 
carrer Torrent de l’Olla amb la Travessera de Gràcia.  
 

• La programació de l’obertura de tapes en vorera serà la següent: 
 

Dimarts, 2 de juliol de 2019 
 

Actuació 1. Vorera costat Mar-Llobregat. Horari de 0900 a 1200 h. 
Actuació 2. Vorera costat Muntanya-Llobregat. Horari de 1200 a 1500 h. 

 
Dimecres, 3 de juliol de 2019 

 
Actuació 3. Vorera costat Llobregat-Muntanya. Horari de 0900 a 1200 h. 
Actuació 4. Vorera costat Besòs-Muntanya. Horari de 1200 a 1500 h. 

 
 

 
3. 1.2 Afectació als vianants 
 

Durant l’obertura de les tapes hi haurà afectació important en la vorera, motiu pel 
qual hi haurà un senyalista que protegirà l’actuació i facilitarà el trànsit de vianants. 
 
 

3. 1.3 Altres 
 
Si la instal·lació i els tubulars es troben en bon estat, no serà necessari executar 
els creuaments de calçada detallats a les Fases 2 i 3. 

 
 

3. 1.4  Annexos 
 

Annex 2. 1 Plànols facilitats per l'empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





3. 2. Fase 2 (Creuament de calçada en el costat Llobregat de la cruïlla de la 
Travessera de Gràcia amb el carrer Torrent de l’Olla) 

 
3. 2.1 Descripció i horari dels treballs. 

  
• Els treballs a realitzar seran els següents:  

 Execució d’una rasa en calçada de 85 cm de profunditat i 60 cm. d’amplada. 
 Reposició provisional de la rasa amb formigó. 
 Repintat de la senyalització horitzontal. 

 
• L'horari de treball per l’execució de la rasa serà el dia 27 de juliol de 2019, en  

Horari diürn comprés entre les 15.00 i les 21.00 h.  
• L'horari de treball per la reposició amb aglomerat serà el dia 25 d’agost de 2019,  

en  Horari diürn comprés entre les 08.00 i les 10.00 h. 
 

3. 2.2 Restriccions circulatòries 
 
• Restarà tallat el tram de la Travessera de Gràcia comprés entre els carrers Gran 

de Gràcia i Torrent de l’Olla. L’actuació programada pel dia 27 de juliol de 2019, 
coincidirà amb el tall que es realitza setmanalment les tardes del dissabte en 
aquesta via. En tot moment es mantindrà la circulació de les vies transversals. 

 
3. 2.3 Afectació al transport públic 

 
• Restarà afectada la línia de transport públic 114 que modificarà el seu itinerari 

habitual. 
 

3. 2.4 Afectació als vianants 
 
• Restarà afectat parcialment el pas de vianants del costat Llobregat de la cruïlla de 

la Travessera de Gràcia amb el carrer Torrent de l’Olla, essent necessari habilitar-
ne un pas accessible i segur. 

  
3. 2 5 Afectacions semafòriques 
 
• Sense afectació. 

 
3. 2.6 Ordenació provisional del trànsit. Desviaments i itineraris alternatius 

 
L’itinerari alternatiu serà el següent: 
Travessera de Gràcia → Carrer Gran de Gràcia → Carrer Montseny → Carrer Torrent 
de l’Olla → Travessera de Gràcia. 

3. 2.7 Implantació de l’obra 
 

a) Planificació dels treballs de senyalització horitzontal, vertical i semaforització així 
com senyalització de l'obra. 

 
• El dia 27 de juliol de 2019, a les 1500 hores, una patrulla GUB de la Unitat 

Territorial de Gràcia, procedirà a executar les actuacions establertes per realitzar 
el tall que setmanalment es porta a terme en el tram de la Travessera de Gràcia 
comprés entre els carrers Gran de Gràcia i Torrent de l’Olla per la festa del comerç 
carrer. (aquest tall s’avança 2 hores a l’horari habitual) 
Tot seguit, s’iniciaran els treballs d’execució de la rasa, que hauran de finalitzar 
abans de les 2100 hores, horari establert d’obertura del tall de la Travessera de 
Gràcia. 
 



El dia 25 d’agost de 2019, a partir de les 0800 hores, es procedirà a la reposició de la 
rasa amb aglomerat en calent, amb les mateixes condicions d’execució i amb la 
següent implantació: 
 

1. En primer es procedirà a executar el tall de la Travessera de Gràcia amb el 
carrer Gran de Gràcia. 

2. Tot seguit, es portarà a terme el tall de la Travessera de Gràcia amb el 
carrer Xiquets de Valls i el tall del carrer Canó amb el carrer Maspons. 

3. A continuació, s’iniciarà el treball de reposició de la rasa, restant tallat el 
tram de la Travessera de Gràcia comprés entre el carrer Canó i el carrer 
Torrent de l’Olla. 

4. Un cop finalitzats els treballs de reposició, es procedirà a restituir la 
circulació de vehicles pel la Travessera de Gràcia. 

 
b) Recursos necessaris de l’empresa pels treballs d’implantació.  

 
• L’empresa disposarà de material de senyalització d’abalisament i de personal 

d’obra suficient per a garantir la seguretat dels treballs. 
 

• Així mateix, el dia 25 d’agost de 2019, haurà de disposar dels següents 
operaris senyalistes: 
1. Travessera de Gràcia amb Carrer Gran de Gràcia (control d’accés 

permetent únicament el pas als usuaris de guals) 
2. Travessera de Gràcia amb Carrer Xiquets de Valls (Tall de circulació) 
3. Carrer Canó amb carrer Maspons (Tall de circulació. Solament es facilitarà 

la sortida dels vehicles que es trobin estacionats al carrer Canó) 
 

 
3. 2.8  Annexos 

 
Annex 2. 2. 1 Desviaments del trànsit i itineraris alternatius. 
Annex 2. 2. 2 Desviaments del trànsit i itineraris alternatius. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







3. 3. Fase 3 (Creuament de calçada en el costat muntanya de la cruïlla del carrer 
Torrent de l’Olla amb la Travessera de Gràcia) 
 

 
3. 3.1 Descripció i horari dels treballs. 

  
• Els treballs a realitzar seran els següents:  

 
 Execució d’una rasa en calçada de 85 cm de profunditat i 60 cm. d’amplada. 
 Reposició de la rasa amb formigó. 
 Repintat de la senyalització horitzontal. 

 
• L'horari de treball per l’execució de la rasa serà el dia 28 de juliol de 2019, en  

Horari diürn comprés entre les 09.00 i les 16.00 hores. 
• L'horari de treball per la reposició amb aglomerat serà el dia 25 d’agost de 2019,  

en  Horari diürn comprés entre les 10.00 i les 12.00 h. 
 

3. 3.2 Restriccions circulatòries 
 

Hi hauran les següents actuacions: 
 
 Restarà en atzucac el tram del carrer Torrent de l’Olla comprés entre el carrer 

Maspons i la Travessera de Gràcia. Solament es permetrà la sortida dels 
vehicles que es trobin estacionats en aquets tram i que hauran d’incorporar-se 
al sentit Llobregat del carrer Maspons. 

 Restarà restringit l’accés en el tram del carrer Torrent de l’Olla comprés entre 
els carrers Ros de Olano i Maspons, permetent únicament el pas als veïns i 
usuaris de pàrquings. 

 En el carrer Torrent de l’Olla amb el carrer Nil i Fabra, s’establirà un filtre per 
prohibir l’accés de vehicles que superin una longitud de 8 metres, els quals es 
canalitzaran cap el sentit Llobregat del carrer Nil i Fabra. 

 En el carrer Providència amb el carrer Torrent de les Flors, s’establirà un filtre 
per prohibir l’accés de vehicles que superin una longitud de 8 metres, els quals 
es canalitzaran cap el sentit mar del carrer Torrent de les Flors. 
 

 
3. 3.3 Afectació al transport públic 

 
• Restarà afectada la línia de transport públic 39, que haurà de modificar el seu 

itinerari habitual. 
 
 

3. 3.4 Afectació als vianants 
 
• Restarà afectat parcialment el pas de vianants del costat muntanya de la cruïlla de 

la Travessera de Gràcia amb el carrer Torrent de l’Olla, essent necessari habilitar-
ne un pas accessible i segur. 

  
 

3. 3 5 Afectacions semafòriques 
 
• Sense afectació. 

 
 
 
 

 



3. 3.6 Ordenació provisional del trànsit. Desviaments i itineraris alternatius 
 

L’itinerari alternatiu serà el següent: 
 
 Torrent de l’Olla → Carrer Perla → Carrer Sant Lluís → Carrer Montmany → 

Travessera de Gràcia. 
 
 Torrent de l’Olla → Carrer Ros de Olano → Carrer Pere Serafí → Travessera de 

Gràcia → Carrer Torrent de l’Olla. 

3. 3.7 Implantació de l’obra 
 

a) Col·locació dels panells informatius d'obres  
 
 Aquest panells s’han de col·locar el dia 28/07/2019 i el dia 25/08/2019. 
 S'haurà d'escriure  el codi: " PA139-19" , en lletra de color negre i amb una 

mida en conjunt equivalent a un DIN-4, darrera dels panells d'obra, en la part 
inferior dreta. 

 
b) Planificació dels treballs de senyalització horitzontal, vertical i semaforització així 
com senyalització de l'obra. 

 
El dia 28 de juliol de 2019, a partir de 0830 hores, s’executarà la implantació de l’obra 
amb la següent planificació: 

 En primer lloc, es col·locarà la senyalització informativa d’obra i els operaris 
senyalistes del carrer Torrent de l’Olla amb el carrer Sant Salvador i del carrer 
Providència amb el carrer Torrent de les Flors, iniciaran la restricció d’accés 
als vehicles de més de 8 metres de llargària. 

 Un cop comprovat que dintre de la zona d’afectació no hi ha vehicles de més 
de 8 metres de llargària i que la pilona del carrer Perla amb el carrer Verdi 
està desactivada, es procedirà al tall del tram del carrer Torrent de l’Olla 
comprés entre el carrer Maspons i la Travessera de Gràcia. També es 
col·locarà un filtre permetent únicament el pas a veïns i guals  al carrer 
Torrent de l’Olla amb el carrer Ros de Olano. 

 Tot seguit s’iniciaran els treballs d’execució de la rasa. 
 Un cop finalitzats els treballs, es procedirà a la restitució de la circulació del 

carrer Torrent de l’Olla i la retirada dels filtres abans esmentats. 
 

El dia 25 d’agost de 2019, a partir de les 1000 hores, es procedirà a la reposició de 
la rasa amb aglomerat en calent, amb les mateixes condicions d’execució i 
implantació. 
 
 

c) Recurs necessaris de l’empresa pels treballs d’implantació.  
 

 L’empresa disposarà de material de senyalització d’abalisament i de personal 
d’obra suficient per a garantir la seguretat dels treballs. 
 

 Així mateix haurà de disposar dels següents operaris senyalistes: 
1. Carrer Torrent de l’Olla amb carrer Sant Salvador (control d’accés per no 

permetre l’accés als vehicles de més de 8 metres de llargària) 
2. Carrer Torrent de l’Olla mb el carrer Ros de l’Olano (control d’accés 

permetent únicament el pas a veïns i usuaris de guals) 
3. Carrer Providència amb el carrer Torrent de les Flors (control d’accés per 

no permetre l’accés als vehicles de més de 8 metres de llargària) 
 



 
 3. 3.8 Altres 

 
Es comunicarà al Centre de Control del Trànsit (CCT) que durant els talls de 
circulació que es produirà els dies 28 de juliol i 25 d’agost de 2019 en el carrer 
Torrent de l’Olla, s’haurà de desactivar la pilona de control d’accés existent al 
carrer Perla amb el carrer Verdi. 

 
 

3. 3.9  Annexos 
 

Annex 2. 3 Desviaments del trànsit i itineraris alternatius. 
Annex 3. 3 Panells informatius. 
 













 

 

4. Relació de destinataris. 
 

DC - Divisió de Coordinació: genèric 

DT - Divisió Territorial: genèric 

DTR - Divisió de Trànsit: genèric 

IN- Inspecció Nocturna: genèric 

SCC - Sala Conjunta Comandament: genèrics 

UPD - Unitat de Planificació de Dispositiu : genèric 

GREIC – Gabinet de Relacions Externes i Comunicació: genèric. 

UIPA - Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat: genèric 

UT6 - genèric 
UNO2 - genèric 

 
1.-Gerència de Seguretat i Prevenció : 

• jsamso@bcn.cat  
 
2.-Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures: 

• mvaldesl@bcn.cat 
 

3.-Direcció d'Infraestructures:  
• aabellab@bcn.cat; cpuiggim@bcn.cat; mprades@bcn.cat 
• lortiz@gpogroup.com; mmoreno@gpogroup.com 

 
4.-Direcció Serveis Mobilitat: 

• bhuarte@bcn.cat, agomila@bcn.cat, rrios@bcn.cat, cctubcn@bcn.cat, 
gu_cct1@bcn.cat 

 
5.-SPEIS: 

• jribasd@bcn.cat, speisoperacions@bcn.cat, cge@bcn.cat 
 
6.- KONECTA: 

•  Coord092080@grupokonecta.com,  bigestio@bcn.cat, amarquezg@konecta.com 
 
7.- Generalitat de Catalunya: 

• coordinadortecnicsbarcelona@gencat.cat 
 
8.-  SCC - Cap PGME : 

• itpg31224@gencat.cat 
 
9.- TRANSPORTS PÚBLICS: 

• TMB: crt@tmb.cat,  agironella@tmb.cat, fblanco@tmb.cat, mllanos@tmb.cat, 
gcamunas@tmb.cat  

• BARCELONA CITYTOUR:r.esteban@barcelonacitytour.com 
llopez@barcelonacitytour.com 

• AUTHOSA i TCC:  fjdelgado@moventia.net 
• TUSGSAL:  ajnieto@tusgsal.es, fjgonzalez@tusgsal.es 
• JULIA-CITY TOUR:  inspeccionbct@julia.net 
• AUDICA: audica@audica.com 
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• BAIXBUS: ccontrol1@baixbus.com, mgomez@baixbus.com, 
parades@baixbus.com, transit.oliveras@baixbus.com, 
transit.rosanbus@baixbus.com 

• CIVICAT: civicat@gencat.cat, jordi.mallol@gencat.cat; magda.cusido@gencat.cat 
•  SGMT: ctorres@sgmt.cat 
• SOLER I SAURET: dgutierrez@solerisauret.com, info@solerisauret.com 
• FECAV: fecav@fecav.es 
• AUTORITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT: ilopez@amb.cat, 

info@ambmobilitat.cat 
• MONBUS: info@monbus.cat, mduran@monbus.cat,  
• SAGALES: info@sagales.com, 
• SARBUS: info@sarbus.com,  
• MOVENTIS: sbellido@moventiagrup.net 

 
10.- GRUP AMBULÀNCIES: 

• coordinadortecnicsbarcelona@gencat.cat 
• jose.mallol@ambulanciasdomingo.com 
• jfuentes@tscambulancies.com 
• marribas@ambulanciestomas.cat 

 
11.- PREMSA DE L'ALCALDIA: 

• mpigem@bcn.cat,  
• premsa@bcn.cat 
• bsolerc@bcn.cat  

 
12.- Regidoria afectada: 

•  jraboso@bcn.cat, jabascal@bcn.cat 

 

13.- Empresa responsable  

 

jordi.call@ingenieros-im3.com 

carlos.tost@kapsch.net 
p.malgrat@bcn.cat 
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5. Ordre/Comunicat de servei vinculat al Pla d’Actuació 
 
Comunicat de servei  núm. 02415/19 
 

 La patrulla de la Unitat Territorial de Gràcia, efectuarà acta d’inspecció d’Obres 
(A112PL) una vegada finalitzats el treballs d’implantació, suspensió o anul·lació 
dels treballs, de conformitat a la Instrucció 24/08. Obres a la via pública. (1) 

 Aquesta acta és remetrà el mes aviat possible a DC-UO. 
 

 
 
6.  ACER 
 
Aquesta afectació ha estat introduïda a l’aplicació informàtica:  ACER III. 
Es pot consultar a la web del Ajuntament de Barcelona: 
http://w20.cat:1100/aceriii_intenet/acer.aspx. 
 
També es pot consultar la informació general de l’obra a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Barcelona: 
www.bcn.cat/obres. 
 
7. Anul·lació dels treballs 
 
Per anul·lació dels treballs per problemes tècnics o meteorològics s’ha de trucat amb 
antelació suficient als següents núm. de telèfon: 
 
Abans de les 15:00 hores als 932 915 025 / 932 915 027 o tel. mòbil 626 516 587 i correu 
electrònic gu_obres@bcn.cat (Unitat d’Obres GUB). 
 
A partir de les 15:00 hores al 092 demanant pel Cap de Sala. 
 

 

 

 
   Guàrdia Urbana 
   Unitat  d'Obres 
 
ENTRADA SORTIDA 
     núm.  núm. 02414-19 

21/6/2019 

Joan Vila i Boldú 
Sergent 
Unitat d’Obres 
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